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غير شہريوں کے واسطے  
  سفری مشاورت

 

 
يہ مشاورت قانونی صالح نہيں ہے اور اميگريشن کے ۔  يہ مشاورت ليگل ايڈ سوسائٹی کے اميگريشن ال يونٹ کے ذريعہ تيار کی گئی ہے اظہار دستبرداری:

  ۔  ماہر کی صالح کا بدل نہيں ہے
 

") کے ايجنٹوں نے اکثر بيرون ملک کا سفر کرنے کے بعد ہی ہزاروں  DHSداخلی سالمتی ("، امريکی محکمہ  ميںکئی برسوں 
ذيل ميں چند سواالت اور جوابات درج ہيں جن سے آپ کو يہ  ۔ غير شہريوں کو ملک بدری/حوالگی کی کارروائيوں کے تحت اليا ہے

جهے بغير امريکہ سے باہر جاسکتے ہيں اور  واپس آ  فيصلہ کرنے ميں مدد مل سکتی ہے کہ آيا آپ اميگريشن کے مسائل ميں ال
اگر مندرجہ ذيل چيزوں ميں سے کسی بهی  ۔ عمومی طور پر، جواب آپ کے انفرادی معاملے کے حقائق پر منحصر ہوگا۔ سکتے ہيں

کار اميگريشن کا اطالق آپ پر ہوتا ہو، تو آپ کو امريکہ سے باہر جانے کا کوئی منصوبہ بنانے سے پہلے کسی معروف، تجربہ 
  ۔ کے وکيل سے قانونی مشوره حاصل کرلينا چاہيے

 

ميں رياستہائے متحده امريکہ کا کسی سابقہ قانونی کارروائی کی زد ميں آئے بغير ايک مستقل قانونی باشنده (گرين کارڈ يافتہ)  
  اگر ميں امريکہ سے باہر کا سفر کرتا/کرتی ہوں تو کيا ميں واپس آ سکتا/سکتی ہوں؟ ۔ ہوں

 ۔ ايک مستقل قانونی باشندے کی حيثيت سے آپ امريکہ سے باہر جانے اور دوباره داخل ہونے کے ليے آزاد ہيں۔ ہاں
دوباره داخل ہونے کے ليے، آپ کو اپنی قوميت والے ملک کے پاسپورٹ يا پناه گزين کے سفری دستاويزات کے ساته اپنا 

-Iتک اپنا گرين کارڈ نہ ہو، تو آپ کے پاسپورٹ پر غير ميعاد ختم شده "گرين کارڈ دکهانا ہوگا (يا  اگر آپ کے پاس ابهی 

جب تک ايک سال سے زائد عرصے تک آپ امريکہ سے باہر نہ رہيں، آپ کی مستقل  ۔ کی مہر لگی ہونی چاہيے) 551
تجويز نہيں کی  تاہم، يہ بات نوٹ کر ليں کہ چه ماه سے زياده کی روانگی کی بهی ۔ سکونت کی حيثيت برقرار رہے گی

جاتی ہے، کيونکہ اس سے نيچرالئزيشن کے مقاصد کے ليے مستقل سکونت کا سلسلہ ٹوٹ جائے گا اور آپ کے واپس  
اگر آپ  ۔ لوٹنے پر آپ سے امريکہ کے ساته اپنے موجوده تعلقات کے بارے ميں گہرائی سے پوچه گچه کی جاسکتی ہے

ہنا الزمی ہو تو آپ اپنی قانونی مستقل حيثيت کو برقرار رکهنے  کو ايک سال سے زائد عرصے تک امريکہ سے باہر ر
اگر آپ کو    ۔ کے ليے اقدامات کر سکتے ہيں، ليکن يہ اقدامات آپ کے امريکہ چهوڑنے سے پہلے کيے جانے چاہئيں

ہونے سے   لگے کہ يہ آپ کا سفر ايک سال سے زياده طويل (يا چه ماه سے بهی زياده) ہوسکتا ہے، تو امريکہ سے روانہ
  ۔ قبل کسی معروف، تجربہ کار اميگريشن کے وکيل سے قانونی مشوره حاصل ليں

 

ہوں اور کسی سابقہ قانونی کارروائی ميں ملوث  ) گرين کارڈ يافتہ(ميں رياستہائے متحده امريکہ کا ايک مستقل قانونی باشنده 

  سکتی ہوں؟ /پس آ سکتاکرتی ہوں تو کيا ميں وا /اگر ميں امريکہ سے باہر کا سفر کرتا۔ ہوں
اگر آپ بيرونی سفر کرتے ہيں اور پهر واپس لوٹنا چاہتے ہيں اور اگر آپ کچه مخصوص فوجداری معاملوں ميں  ہاں مگر،

آپ کے خالف ملک بدری/ حوالگی کی کارروائی شروع   DHSقصوروار  ہيں تو آپ کے خالف عائد الزامات کی بنياد پر 
آپ کو اميگريشن کی تحويل ميں رکه  DHSآپ کو ملک بدر/ حوالہ کرنے کی کوشش کرنے کے دوران ۔ کر سکتا ہے

اگر آپ کو گرفتار کيا گيا ہو، مگر قصوار نہيں ٹهہرايا گيا ہو، تو اس بات کو ثابت کرنے والے دستاويزات کے  ۔ سکتا ہے
تاہم، يہ بات  ۔ سفر کرنا يقينی بنائيں کہ فوجداری الزامات خارج کر ديے گئے تهے، جيسے سرٹيفکيٹ آف ڈسپوزيشن ساته

نوٹ کر ليں کہ آپ ان قصوروں کے ليے بهی دربدر/حوالہ کيے جانے کے قابل ہوسکتے ہيں جن ميں آپ نے جرمانہ ادا  
يہ  DHSبعض معاملوں ميں، قصوروار قرار پائے بغير بهی ۔ گيا ہوکيا ہو يا پروبيشن حاصل کيا ہو، يا جنہيں ختم کر ديا 

کہہ سکتا ہے کہ ان کے پاس "يہ يقين کرنے کا سبب موجود" ہے کہ آپ کچه چيزوں کے ليے ناقابل دخول ہو سکتے ہيں؛ 
اگر آپ  ۔ ںئد مدت تک امريکہ سے باہر رہے ہودنوں سے زا  180يہ بالخصوص اس وقت تشويش کا باعث ہوتا ہے اگر آپ 

کبهی گرفتار ہوئے ہوں، خواه آپ کو قصوروار قرار ديا گيا ہو يا نہيں، تو امريکہ چهوڑنے سے پہلے کسی معروف،  
  ۔  تجربہ کار اميگريشن کے وکيل سے قانونی مشوره حاصل کر ليں

 

  سکتا/سکتی ہوں؟ کيا ميں سفر کر  ۔ مجهے اس وقت ملک بدری (حوالگی) کی کارروائی کا سامنا ہے
اگر آپ قانونی طور پر مستقل باشنده(گرين کارڈ يافتہ) ہيں اور فی الحال اميگريشن کورٹ ميں يہ اس پر انحصار کرتا ہے،

ملک بدری کی کارروائی کے تحت ہيں، تو آپ کو اس وقت تک امريکہ سے باہر جانے اور دوباره داخل ہونے کے قابل  
) ايک قابل عمل ميعاد کا گرين ii) ايک درست قابل عمل ميعاد کا پاسپورٹ، اور (i( ہونا چاہيے، جب تک کہ آپ کے پاس

تاہم، آپ کے معاملے  ۔ سٹيمپ لگا ہو I-551کارڈ پر ايک درست ميعاد کا  I-94کارڈ دونوں ہوں، يا آپ کے پاسپورٹ يا 
کے حقائق کی بنياد پر، آپ کے واپس لوٹنے پر آپ کے ساته "آنے والے اجنبی" کے بطور سلوک کيا جا سکتا ہے، جس  

نيز، آپ کے معاملے کے حقائق حقائق کی بنياد پر، آپ کی واپسی پر آپ کو الزمی  ۔ سے آپ کے حقوق متاثر ہوسکتے ہيں
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مزيد برآں، اگر آپ کے گرين کارڈ کی ميعاد آپ کے امريکہ سے باہر رہنے کے  ۔ حراست کے تحت رکها جا سکتا ہے
دوران ختم ہو جاتی ہے اور آپ کی غير موجودگی طويل مدت کی ہوتی ہے، تو آپ کو اس کی تجديد کرانے ميں دشواری  

ليے پيچيدگی کا پيش آسکتی ہے (آپ کے معاملے کے حقائق کی بنياد پر)، جس سے آپ کے واپس لوٹنے کی اہليت کے 
ضوابط کے تحت گرين کارڈ يافتگان کو دوباره داخل ہونے کی پرمٹ کے ليے درخواست دينے والوں،  ۔ باعث ہوسکتی ہے

اور پناه گزينوں کے سفری دستاويز کے ليے درخواست دينے والے پناه گزينوں کو ملک بدری کی کارروائی کے دوران 
ت نوٹ کرليں کہ ملک بدری کی کارروائی کے دوران ان دستاويزات کے ساته  تاہم، يہ با۔ بهی سفر کرنے کی اجازت ہے

اگر آپ اس صورتحال ميں ہيں تو کسی معروف، تجربہ کار اميگريشن کے ۔ بهی بيرون ملک سفر کرنا پيچيده ہو سکتا ہے
  ۔ وکيل سے قانونی مشوره حاصل کر ليں

 

اگر ميں باہر جاؤں تو کيا ميں امريکہ واپس لوٹ سکوں گا/سکوں  ۔ ہےميرے خالف سابقہ ملک بدری (حوالگی) کا حکم جاری ہوا 
  گی؟

اگر آپ کو ملک بدر /حوالہ کرنے کا حکم ديا گيا ہے، تو امريکہ سے روانہ ہو کر آپ خود کو  يہ اس پر انحصار کرتا ہے،
اجازت نہيں دی جائے گی، اال يہ  اگر آپ سفر کرتے ہيں تو آپ کو ملک ميں واپس لوٹنے کی ۔ ملک بدر کر رہے ہوں گے

کہ آپ نے پيشگی طور پر ايک مخصوص "رعايت" حاصل کی ہو، يا جب تک کہ آپ کے جانے کے بعد ايک مدت نہ  
(اس بات کی   ۔ گزر جائے اور پهر آپ واپس لوٹنے کے ليے نئے ويزا يا دوسری اجازت نامے کے ليے درخواست نہ ديں

ری / حوالگی کا حکم کيوں ديا گيا تها، آپ ايک خاص مدت گزر جانے کے بعد بهی بناء پر کہ آپ کو کے خالف ملک بد
بهيجا گيا ہو، تو  حاضر ہونے کا نوٹس)اگر آپ کو کبهی اميگريشن کورٹ ميں ۔ واپس لوٹنے کے قابل نہيں ہو سکيں گے

عدالت ميں پيشی کے ليے کبهی حتی کہ اگر آپ اپنی ۔ ايسا ممکن ہے کہ آپ کو ملک بدر/حوالہ کرنے کا حکم ديا گيا ہو
بہت سے  ۔ نہيں آئے ہوں، يہ ممکن ہے کہ آپ کی غير موجودگی ميں آپ کو ملک بدر/ حوالہ کرنے کا حکم ديا جا چکا ہو

يہ ۔ لوگوں کے خالف ملک بدری/ حوالگی کے احکامات جاری ہوئے ہيں اور انہيں ان کے بارے ميں معلوم نہيں ہوا ہے
پر   7180-898-800-1يا آپ کو ملک بدر/ حوالہ کرنے کا حکم ديا گيا ہے، آپ  آٹوميٹڈ ہاٹ الئن پتہ لگانے کے ليے کہ آ

ہاٹ الئن استعمال کرنے کے  ۔ اس ميں کال کرنا محفوظ ہے۔ اميگريشن ريويو کے ايگزيکٹيو آفس ميں کال کر سکتے ہيں
  ۔  نمبر) کی ضرورت پڑے گی- Aليے آپ کو اپنے اجنبی کے رجسٹريشن نمبر (

  

کرچکی  /وقت سے زائد عرصہ تک قيام کرچکا ہوں  درج شدهآئی تهی يا اپنے ويزے پر  /ميں غير قانونی طور پر امريکہ آيا تها

  سکوں گی؟ /اگر ميں باہر جاؤں تو کيا ميں امريکہ واپس لوٹ سکوں گا۔ ہوں
ميں آمد/روانگی کے ريکارڈ (وه   I-94يہ اس پر انحصار کرتا ہے،اگر آپ قانونی طور پر امريکہ آئے ليکن آپ کے فارم 

  cbp.dhs.govi94. وہائٹ يا گرين کارڈ جو  امريکہ آتے وقت آپ کے پاسپورٹ پر ثبت کيا گيا ہوسکتا ہے، يا جسے آپ
سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہيں) ميں درج اجازت کی مدت سے زياده عرصہ ٹهہرچکے ہيں، يا اگر آپ بغير تفتيش کے 

سرحد عبور کر کے يا جعلی دستاويزات کے ساته غير قانونی طور پر امريکہ ميں داخل ہوئے ہيں، تو آپ کو "آؤٹ آف  
اگر آپ ملک چهوڑ کر چلے جاتے ہيں، تو آپ کو واپس لوٹنے کا کوئی   ۔اسٹيٹس" يا غير رجسٹرڈ شده شمار کيا جائے گا

حق نہيں ہے جب تک کہ آپ اپنے آبائی ملک ميں قائم امريکی سفارت خانہ يا قونصل خانہ ميں جا کر ويزا کے ليے  
موجودگی  آپ کے "آؤٹ آف اسٹيٹس" کی حيثيت سے امريکہ ميں قيام کرنے کی مدت کو غير قانونی  ۔ درخواست نہ ديں

دن سے زياده ليکن ايک سال سے کم ہے اور آپ امريکہ   180اگر آپ کی غير قانونی موجودگی کی مدت ۔ کہا جاتا ہے
اگر آپ  ۔ سے باہر جاتے ہيں، تو آپ کو تين برسوں تک امريکہ واپس لوٹنے کا ويزا حاصل کرنے کی اجازت نہيں ہوگی

ے زياده ہے اور آپ امريکہ سے باہر جاتے ہيں، تو آپ کو دس  کی غير قانونی موجودگی کی مدت ايک سال يا اس س 
ان کو غير قانونی موجودگی کی بناء پر تين سالہ يا ۔ برسوں تک واپس لوٹنے کا ويزا حاصل کرنے سے روک ديا جائے گا

آپ غير قانونی   حتی کہ اگر آپ تين سالہ يا دس سالہ پابندی کے تابع نہ ہوں، اگر۔ دس سالہ پابندی کی مدت کہا جاتا ہے
طور پر امريکہ ميں قيام پذير تهے اور آپ ملک سے باہر جاتے ہيں، تو آپ کے ليے مستقبل ميں ويزا حاصل کرنا مشکل  
ہو نے کا امکان ہے کيونکہ آپ کو  امريکی حکومت کے سامنے يہ ثابت کرنے کی ضرورت ہوگی کہ آپ نئے ويزا کی  

ت ميں، آپ سفر کرنے سے پہلے، تين سالہ يا دس سالہ پابندی سے  کچه مخصوص حاال ۔ شرائط کی تعميل کريں گے
امريکہ سے باہر جانے سے پہلے آپ کسی معروف، تجربہ کار اميگريشن کے وکيل ۔ پيشگی "رعايت" طلب کرسکتے ہيں

  ۔ سے قانونی مشوره حاصل کر ليں
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کيا ميں اسے  ۔ ويزا ميں متعدد بار داخل ہونے کی اجازت ہے ميرے پاسپورٹ ميں ابهی ايک درست نان اميگرنٹ ويزا لگا ہے، اور 
  امريکہ واپس لوٹنے کے ليے استعمال کر سکتا/سکتی ہوں؟ 

پر   I-94اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے فارم ۔ ہاں، مگر صرف اس صورت ميں جب آپ حاليہ اس اسٹيٹس ميں ہوں
ے وقت آپ کے پاسپورٹ پر ثبت کيا گيا ہوسکتا ہے، يا (وه وہائٹ يا گرين کارڈ جو  امريکہ آت آمد/روانگی کے ريکارڈ  

اگر  ۔ ميں درج  تاريخ کے بعد امريکہ ميں مقيم نہيں رہے ہيںسے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہيں)  i94.cbp.dhs.gov جسے آپ
پر درج   I-94اگر آپ فارم ۔ اپنے ويزا پر امريکہ واپس نہيں آ سکتے ہيںآپ "آؤٹ آف اسٹيٹس" کی حالت ميں ہيں تو آپ 

آپ کو امريکہ   ۔ شده تاريخ گزرنے کے بعد ايک دن بهی امريکہ ميں ٹهہر چکے ہيں، تو آپ کا ويزا منسوخ ہو جائے گا
ا (کچه معاملوں ميں،  واپس آنے سے پہلے اپنے آبائی ملک ميں قائم امريکی قونصل خانے سے نيا ويزا حاصل کرنا ہو گ

)مذکوره باال تين سالہ يا دس  ۔ آپ اپنے آبائی ملک کے عالوه کسی دوسرے ملک ميں ويزا کی درخواست دے سکتے ہيں
سالہ پابندی کے اصول کا اطالق آپ پر ہو سکتا ہے، يہ اس بات پر منحصر ہے کہ آپ کتنے عرصے تک آؤٹ آف  

کسی معروف، تجربہ کار اميگريشن کے وکيل سے قانونی مشوره حاصل   امريکہ سے باہر جانے سے پہلے۔ اسٹيٹس تهے
  ۔ کر ليں

 

کيا  ۔ ميں زير التواء ہے DHSميں عارضی ويزا پر امريکہ آيا ہوں/آئی ہوں اور ميری توسيع يا اسٹيٹس تبديل کرن کی درخواست 
  ميں امريکہ سے باہر جاکر واپس آ سکتا/سکتی ہوں؟ 

آپ کی درخواست کو   DHSاء ہونے کے دوران اگر آپ امريکہ سے باہر جاتے ہيں، تو نہيں،اپنی درخواست زير التو
سے   DHSاگر آپ کو فوری طور پر ملک سے باہر جانے کی ضرورت ہو، تو آپ ۔ واپس ليا ہوا يا متروک شمار کرے گا

رير شده نمبر پر آپ اپنے رسيد کےنوٹس پر تح۔ اپنی درخواست پر کارروائی کو تيز کرنے کی گزارش کرسکتے ہيں
DHS ۔ ميں کال کر سکتے ہيں  

 

کيا ميں امريکہ سے باہر جاکر  ۔ ) کی درخواست زير التواء ہےI-485ميری ايڈجسٹمنٹ آف اسٹيٹس (گرين کارڈ کی درخواست/فارم 
  واپس آ سکتا/سکتی ہوں؟ 

يہ اس پر انحصار کرتا ہے،آپ کی ايڈجسٹمنٹ آف اسٹيٹس کی درخواست زير التواء ہونے کے دوران امريکہ سے باہر  
۔  ويزا ہو) عام طور پر آپ کی درخواست واپس لينا يا ترک کرنا شمار ہوگا L-1يا   H-1Bجانے سے(اال يہ کہ آپ کے پاس  

سے امريکہ چهوڑنے کی اجازت طلب کر   DHSدے کر   کی درخواست پيشگی پيرولتاہم، سفر کرنے سے پہلے آپ 
پيشگی پيرول مخصوص غير شہريوں کے ليے بيرون ملک سفر کرنے کے بعد دوباره امريکہ ميں داخل  ۔ سکتے ہيں

اگر آپ کو منظور شده، قابل عمل ميعاد کا پيشگی پيرول حاصل ہے، تو پهر آپ کے امريکہ سے  ۔ ہونے کی اجازت ہے
امريکہ سے باہر جانے سے  ۔ آپ کی ايڈجسمنٹ آف اسٹيٹس کی درخواست ترک کرنا شمار نہيں کيا جائے گاباہر جانے کو 

  ۔  پہلے کسی معروف، تجربہ کار اميگريشن کے وکيل سے قانونی مشوره حاصل کر ليں
 

  اگر مجهے پيشگی پيرول مل جائے، تو کيا مجهے امريکہ ميں دوباره داخلے کی ضمانت مل جاتی ہے؟ 
عام طور پر آپ کو امريکہ   DHSپيشگی پيرول سے کسی بهی ايسی وجہ سے رعايت نہيں ملتی ہے جس کے تحت ۔ نہيں

اگر آپ نے کسی جرم کا ارتکاب کيا ہے، اس کے ليے آپ   ۔ ميں دوباره داخلے کی اجازت دينے سے انکار کر سکتا ہے
عروف، اميگريشن کے تجربہ وکيل سے قانونی مشوره ليے  گرفتار کيا گيا ہے، يا قصوروار قرار ديا گيا ہے، تو  کسی م

  DHSحتی کہ اگر آپ کے پاس پيشگی پيرول ہو، تب بهی ۔ بغير صرف پيشگی پيرول ملنے پر امريکہ سے باہر مت جائيں
  ۔  آپ کو دوباره داخلے  کی اجازت دينے سے انکار کر سکتا ہے

 

  ميں امريکہ سے باہر جاکر واپس آ سکتا/سکتی ہوں؟کيا ۔ ميری پناه طلبی کی درخواست زير التواء ہے
عام طور پر آپ کی پناه طلبی کی  DHSيہ اس پر انحصار کرتا ہے،اگر آپ امريکہ سے باہر چلے جاتے ہيں، تو 

سے امريکہ سے   DHSآپ پيشگی پيرول کی درخواست دے کر  ۔ درخواست کو واپس ليا گيا يا ترک کرده شمار کرے گا
ازت طلب کر سکتے ہيں، ليکن يہ اس بات کی ضمانت نہيں ہے کہ آپ کو امريکہ ميں واپس لوٹنےکی  باہر جانے کی اج

آپ کو اس ملک کے پاسپورٹ پر سفر نہيں کرنا چاہيے جس کے بارے ميں آپ نے دعوٰی کيا ہے   ۔ اجازت دی جائے گی
ے بارے ميں آپ نے دعوٰی کيا ہےکہ آپ  نيز، اگر آپ اس ملک کا سفر کرتے ہيں جس ک ۔ کہ وہاں آپ کو ستا يا جائے گا

آپ کی پناه طلبی کی درخواست کو مسترد کر دے گا کيونکہ   USCISکو وہاں ستايا جائے گا، تو اس بات کا امکان ہے کہ 
امريکہ سے باہر ۔ اس سے يہ نتيجہ اخذ ہو سکتا ہے کہ اب آپ کو اس ملک ميں واپس لوٹنے پر کوئی خوف نہيں ہے

  ۔ ی معروف، تجربہ کار اميگريشن کے وکيل سے قانونی مشوره حاصل کر ليںجانے سے پہلے کس
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کيا ميں امريکہ  ۔ ميں ايک پناه يافتہ ہوں يا ميں نے پناه حاصل کرنے کے بعد اپنی قانونی مستقل باشندے کی حيثيت حاصل کرلی ہے
  سے باہر جاکر واپس آ سکتا/سکتی ہوں؟ 

آپ اس ملک کے  ۔ سے پناه گزين کےسفری دستاويز حاصل کرليں  DHSہاں، مگر صرف اس صورت ميں جب آپ پہلے 
نيز، اگر آپ اس ملک   ۔  پاسپورٹ پر سفر نہ کريں جس کے بارے ميں آپ نے دعوٰی کيا ہے کہ وہاں آپ کو ستا يا جائے گا

آپ کی پناه کی  DHSو وہاں ستايا جائے گا، تو کا سفر کرتے ہيں جس کے بارے ميں آپ نے دعوٰی کيا ہےکہ آپ ک 
اگر آپ ستائے جانے کا دعوی  کيے گئے ملک ميں واپس جاتے ہيں، اگر آپ اس ملک کا  ۔ منظوری کو ختم کر سکتا ہے

پاسپورٹ استعمال کرتے ہيں، يا اگر آپ کسی بهی شکل ميں اس ملک کے تحفظ سے فائده اٹهاتے ہيں، تو آپ کی اساسی  
يثيت کو ختم کيا جا سکتا ہے حتی کہ اگر آپ پناه حاصل کرنے کے بعد پہلے ہی قانونی طور پر مستقل باشنده بن پناه کی ح

چکے ہوں.امريکہ سے باہر جانے سے پہلے کسی معروف، تجربہ کار اميگريشن کے وکيل سے قانونی مشوره حاصل کر  
  ۔ ليں

 

  سے باہر جاکر واپس آ سکتا/سکتی ہوں؟  کيا ميں امريکہ۔ نان اميگرنٹ کا درجہ حاصل ہے Uمجهے  
درجہ کی منظوری ملنے کے بعد امريکہ سے باہر کا سفر کرتے  Uاگر آپ ۔ ہاں مگر سفر نہ کرنے کا مشوره ديا جاتا ہے

ويزا نہيں لگا ہے، تو آپ کو (الف) امريکہ واپس لوٹنے کی اجازت پانے کے    Uہيں ليکن آپ کے پاسپورٹ ميں درست 
دنوں کے اندر واپس   90ويزا کے ليے درخواست دينی ہوگی، اور (ب)  Uليے کسی بيرونی امريکی قونصل خانہ ميں نئے 

اگر آپ  ۔ م ہو جائيں گےلوٹنا ہوگا ورنہ آپ ايڈجسٹ آف اسٹيٹس کی اہليت (گرين کارڈ کے ليے درخواست دينا) سے محرو
دنوں سے زائد عرصے کی غير قانونی موجودگی ہوچکی ہے، تو آپ کو امريکہ   180کے باہر کا سفر کرنے سے پہلے  

واپس لوٹنے کے واسطے ويزا کی درخواست دينے سے پہلے تين سالہ يا دس سالہ پابندی سےچهوٹ حاصل کرنے کی  
کسی معروف، تجربہ کار اميگريشن کے وکيل سے قانونی مشوره   امريکہ سے باہر جانے سے پہلے ۔ ضرورت ہوگی
  ۔ حاصل کر ليں

  
کيا ميں امريکہ سے باہر جاکر  ۔ نان اميگرنٹ اسٹيٹس کے ليے درخواست دی ہے، اور ميری درخواست زير التواء ہے Uميں نے  

  واپس آ سکتا/سکتی ہوں؟ 
نان اميگرنٹ اسٹيٹس کی درخواست زير التواء رہنے کے   Uاگر آپ اپنی ۔ ہاں مگر سفر نہ کرنے کا مشوره ديا جاتا ہے

دوران امريکہ سے باہر کا سفر کرتے ہيں، اور اگر آپ بصورت ديگر امريکہ ميں داخل ہونے کے مجاز نہيں ہيں، تو آپ 
ويزا منظور نہيں ہو جائے، جس ميں ممکن ہے   Uکو اس وقت تک امريکہ سے باہر رہنا پڑے گا جب تک کہ آپ کا اصل 

اگر آپ کے باہر کا  ۔  جانے کے بعد کئی سال لگ سکتے ہيں، اال يہ کہ آپ کو واپس لوٹنے کے ليے پيرول دے دی جائے
دنوں سے زائد عرصے کی غير قانونی موجودگی ہوچکی ہے، تو آپ کو امريکہ واپس لوٹنے   180سفر کرنے سے پہلے 

کی  Uاگر  ۔ نے سے پہلے تين سالہ يا دس سالہ پابندی سےچهوٹ حاصل کرنے کی ضرورت ہوگیکا اہل قرار پا
کواليفائنگ کرائم کی تفتيش/کارروائی ابهی جاری ہو، تو امريکہ سے باہر جانے سے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے  

کرنے والے اداروں کے ساته تعاون  ساته تعاون کرنے کی آپ کی صالحيت بهی متاثر ہوسکتی ہے؛ اگر آپ قانون نافذ
امريکہ سے باہر جانے سے پہلے کسی معروف، تجربہ کار  ۔ نہيں کر رہے ہيں، تو آپ کی درخواست مسترد ہو سکتی ہے

  ۔ اميگريشن کے وکيل سے قانونی مشوره حاصل کر ليں
  

  تا/سکتی ہوں؟ کيا ميں امريکہ سے باہر جاکر واپس آ سک۔ نان اميگرنٹ کا درجہ حاصل ہے  Tمجه کو 
درجہ کی منظوری ملنے کے بعد امريکہ سے باہر کا سفر کرتے  Tاگر آپ  ۔ ہاں مگر سفر نہ کرنے کا مشوره ديا جاتا ہے

ويزا نہيں لگا ہے، تو آپ کو (الف) امريکہ واپس لوٹنے کی اجازت پانے کے   Tہيں ليکن آپ کے پاسپورٹ ميں درست  
دنوں کے اندر واپس لوٹنا  90ويزا کے ليے درخواست دينی ہوگی، اور (ب)  Tليے کسی امريکی قونصل خانہ ميں نئے 

  180اگر آپ کے باہر کا سفر کرنے سے پہلے ۔ ہوگا ورنہ آپ ايڈجسٹ آف اسٹيٹس کی اہليت سے محروم ہو جائيں گے
دنوں سے زائد عرصے کی غير قانونی موجودگی ہوچکی ہے، تو آپ کو امريکہ واپس لوٹنے کا اہل قرار پانے سے پہلے  

نيز، اگر آپ اپنے آبائی ملک واپس لوٹتے ہيں، ۔ تين سالہ يا دس سالہ پابندی سےچهوٹ حاصل کرنے کی ضرورت ہوگی
اسٹيٹس کی درخواست ميں دعوٰی   T، کيونکہ آپ نے اپنی درجہ سے محروم ہونے کا باعث بن سکتا ہے Tتو يہ آپ کے  

امريکہ سے باہر ۔ کيا ہے کہ اگر آپ اپنے آبائی ملک ميں واپس جائيں تو آپ کو انتہائی مشقتوں کا سامنا کرنا پڑے گا
  ۔ جانے سے پہلے کسی معروف، تجربہ کار اميگريشن کے وکيل سے قانونی مشوره حاصل کر ليں

  
کيا ميں امريکہ سے باہر جاکر  ۔ رنٹ اسٹيٹس کے ليے درخواست دی ہے، اور ميری درخواست زير التواء ہےنان اميگTميں نے 

  واپس آ سکتا/سکتی ہوں؟ 
ويزا کی درخواست زير التواء ہونے کے دوران آپ ملک سے باہر جاتے ہيں، تو آپ  Tاگر آپ کے ۔ عام طور سے نہيں

Tاستثناء کی واحد صورت جس سے آپ کو امريکہ واپس لوٹنے کی  ۔ گے ويزا کے ليے اپنی اہليت سے محروم ہوجائيں
  ۔  اجازت ملے گی وه آپ کے پرده فروشی کا شکار ہونے سے متعلق ہے
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  کيا ميں پيورٹو ريکو، گوام، امريکی ورجن آئی لينڈ، يا شمالی ماريانا جزائر کا سفر کر سکتا/سکتی ہوں؟ 
ريکو، گوام، امريکی ورجن آئی لينڈز، اور شمالی ماريانا جزائر ("امريکی  اگرچہ پيورٹو ۔ ممکن ہے کرسکتے ہيں

خطے") رياستہائے متحده امريکہ کا حصہ ہيں، داخلی رياستہائے متحده سے ان مقامات کا سفرکرنے والے غير شہريوں  
مسافروں کو گزرنا کو امريکی اميگريشن افسران کے اسی ريويو پروسيس سے گزرنا پڑسکتا ہے، جس سے بين االقوامی 

اس بات کا فيصلہ کرنے کے ليے کہ آيا کسی مسافر  (.8CFR § 235.5) اور 7(ڈی)(INA § 212مالحظہ کريںپڑتا ہے.(
) کے ذريعہ  CBPکو داخلی سرزمين ميں دوباره داخل ہونے کی اجازت دی جائے يا نہيں، کسٹمز اينڈ بارڈر پروٹيکشن (

"پيشگی معائنہ" کا يہ عمل عام طور پر کسی  ۔ يشگی معائنہ" انجام ديا جاتاہےامريکی خطے ميں واقع ہوائی اڈے پر "پ 
کے افسران اميگريشن کی حيثيت  CBPاس ميں ۔ قانونی نمائندے کی مدد کے بغير، غير رسمی طورپر انجام ديا جاتا ہے

کے بارے ميں پوچه سکتے ہيں، پاسپورٹ کی جانچ کرسکتے ہيں، يا مزيد تفصيلی پوچه گچه کے ليے مسافر کو کسی  
اگرچہ ان امريکی عالقوں سے امريکی سرزمين کا سفر کرنے والے غير شہری  ۔ عالحده عالقے ميں لے جاسکتے ہيں
مستثنٰی ہيں جن کا سامنا بين االقوامی مسافروں کو کرنا پڑتا ہے، ليکن وه ناقابل داخل  پاسپورٹ اور ويزا کے تقاضوں سے 

اس کی وجہ  ۔ (سی))CFR 41.1 § 22) اور 7(ڈی)(INA § 212مالحظہ کريں(۔ ہونے کی ديگر تمام شرطوں کے پابند ہيں
ويزيافتہ افراد اور قانونی  سے، اصل سرزمين سے ان امريکی خطوں ميں سے کسی کا بهی سفر کرنا ايسے غير دستا

حيثيت کے حامل باشندوں دونوں کے ليے خطرناک ہو سکتا ہے جو فوجداری معاملوں ميں قصوروار پائے جانے يا  
امريکی سرزمين سے ان  ۔ کے قابل يا ناقابل داخل ہيں 9دوباره داخلے کی ديگر پابنديوں کی وجہ سے ملک بدری (حوالگی

ر کرنے سے پہلے کسی معروف، تجربہ کار اميگريشن کے وکيل سے قانونی مشوره  عالقوں ميں سے کسی کا بهی سف
  ۔ حاصل کر ليں

 


